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Angajamentul de la Cape Town este un document autoritar şi com

prehensiv, ce reflectă fidel dezbaterile celui de-al Treilea Congres Lausanne
despre Evanghelizarea Mondială care a avut loc la Cape Town, Africa de Sud
(octombrie 2010). Este imposibil de cuprins în trei pagini spiritul congresului
Lausanne III, aşadar această sinopsă ar trebui să fie citită în legătură cu întregul
text al Angajamentului de la Cape Town.
Angajamentul de la Cape Town îşi are rădăcinile în convingerea că
„în misiunea creştină noi trebuie să răspundem realităţilor propriei noastre
generaţii.” Misiunea Bisericii trebuie să ia în serios atât natura neschimbabilă
a cuvântului lui Dumnezeu cât şi realităţile schimbătoare ale lumii noastre.
Angajamentul de la Cape Town reflectă chemarea de la Lausanne pentru
întreaga Biserică de a aduce Evanghelia în lumea întreagă; chemarea este
cuprinsă în limbajul dragostei – dragostea pentru întreaga Evanghelie, în
treaga Biserică şi întreaga lume. Angajamentul are două părţi: o mărturisire
de credinţă şi o chemare la acţiune.
PARTEA I: Pentru Domnul pe Care-L iubim:
Mărturisirea de credinţă de la Cape Town
Frazele de început stabilesc cadrul: „Misiunea lui Dumnezeu izvorăşte
din iubirea lui Dumnezeu. Misiunea poporului lui Dumnezeu decurge din
dragostea noastră pentru Dumnezeu şi pentru tot ceea ce Dumnezeu iubeşte.”
Primele cinci puncte tratează dragostea noastră pentru Dumnezeu Însuşi.
Noi Îl iubim pe Dumnezeul Cel viu mai presus de toate şi cu pasiune pentru
slava Sa. Îl iubim pe Dumnezeul Cel Treimic: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Cu
respect faţă de Tatăl, Angajamentul de la Cape Town cheamă la o înnoită
apreciere a paternității lui Dumnezeu. Cu privire la Fiul, se subliniază datoria
noastră de a avea încredere, de a-L asculta şi de a-L propovădui pe Hristos.
Cu privire la Duhul, se spune că „angajamentul nostru în misiune, aşadar, este
fără sens şi lipsit de roade fără prezenţa, îndrumarea şi puterea Duhului Sfânt.
(...) Nu există adevăr sau Evanghelie deplină şi nici misiune biblică autentică
fără Persoana, lucrarea şi puterea Duhului Sfânt.”
Rezumat realizat de Kevin Smith de la Seminarul Teologic Sud-African. Acest rezumat
este impregnat cu limbajul documentului Angajamentului de la Cape Town, motiv pentru
care semnele de citare nu sunt folosite pentru fiecare frază preluată din Angajament. Doar
citatele mai lungi şi frazele-cheie sunt marcate cu semnele citării. Acest document serveşte
ca rezumat al Angajamentului de la Cape Town. Pentru a citi întregul Angajament, accesaţi
www.lausanne.org/ctcommitment.
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